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Lichnerova 16, Senec
+421 905 433 944

www.optikmorvay.sk

Objednajte sa u nás
na vyšetrenie zraku

odbornosť - kvalita - spoľahlivosť

 nová kolekcia
rámov - Zima 2018

 výber kvalitných
kontaktných šošoviek
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Zábrus skiel priamo v očnej optike

Tel.: 0950 248 511

Lichnerova 8
903 01 SenecOčná Optika SENEC

www.optikasenec.sk

VYŠETRENIE ZRAKU

Slnečné okuliare - nová kolekcia 2019
Široký výber rámov

ČALÚNNICTVO
 obnova a výroba čalúneného
    nábytku na mieru
 čalúnený nábytok pre deti
 predaj matracov
tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

e-mail: mancal@centrum.sk
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OBCHOD
na Lichnerovej ul.

v Senci

0908 789 431

PRENAJMEM
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Fuèíkova 8, Senec
www.bb-autoelektro.sk

0905 917 027
0904 430 003
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BRÚSENIE 
STRIHACÍCH HLAVÍC

0903 413 039 06
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Vraj mesiac ruží

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vstupujeme do posledného mesia-
ca prvého polroka. Privítame leto a 
dni sa začnú nebadane skracovať.

Podľa storočného Valašského ka-
lendára je jún mesiacom ruží. Vraj 
nádherne kvitnú a tešia nás. Dokážete 
sa ešte potešiť z kvitnúcich ruží? Z ich 
vône? Alebo už len z nákupu, zo suse-
dovej škody a neúspechu tých, ktorým 
často iba hlúpo závidíme? O vnútornú 
radosť sa treba starať. Práve tak, ako o 
tie ruže, ktoré bránime pred škodcami.

Istý africký kmeň má zvláštny 
zvyk. Keď niekto robí zlé veci, vezmú 
členovia kmeňa túto osobu do cen-
tra dediny a všetci sa postavia okolo 
nešťastníka. Niekoľko hodín mu roz-
právajú o všetkých dobrých veciach, 
ktoré kedy urobil. Tento kmeň totiž žije 
v presvedčení, že každý človek prichá-
dza na svet ako dobrá bytosť a tiež, že 
každý chce cítiť ochranu, lásku, mier 
a šťastie. Niekedy to však človek necíti 
dostatočne silne. A potom koná aj zlo. 
Spoločenstvo toho kmeňa všetky zlé 
skutky vidí ako nedostatok lásky, mie-
ru a ochrany. A tak robia všetko preto, 
aby ten, ktorý zablúdil, toto všetko 
opäť pocítil a aby pochopil, že on je 

dobrý človek. 

Sawabona je zas pozdrav používa-
ný v južnej Afrike a v preklade zname-
ná:  „Ja si ťa vážim, som tu pre teba. Si 
pre mňa dôležitý.“ Niet šťastia a radosti 
sociálne normálneho jednotlivca, keď 
niekto iný je nešťastný. Keď urobíme 
aj my denne radosť niekoľkým ľuďom, 
náš život sa bude napĺňať radosťou. 

Nenávisti je u nás už akosi priveľa. 
Spolu s ňou závisti. Pritom – recept je 
asi naozaj jednoduchý – nájsť si niečo, 
čo poteší. Hoci aj tie ruže.

V júni sa začína leto. Všimli ste 
si, že keď slnko príjemne hreje, ľudia 
sa viacej usmievajú? Je to spôsobené 
tým, že slnečné svetlo výrazne zvyšu-
je úroveň endorfínov a a produkcia vi-
tamínu D sa nám stará o ich 
dostatok. Výborným rie-
šením je fyzická aktivita 
na čerstvom vzduchu po-
čas slnečného dňa.

Užívajte si jún 
naplno, ako sa 
len dá!
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
stavebné rezivo 

od150 €/m
2

Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
��0908 728 081 45
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Zimné záhrady
Zasklenie balkónov

Sl
ovenský výrobok

HPS mont, spol. s r.o.
Pestovate¾ská 1,
831 03 Bratislava
tel.: 02/4329 1235

www.hpsmont.sk
Slovenský výrobok
Slovenský výrobca
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ACN / SLUŽBY

INZERCIA

SENECKO

Peter Bukovinský  0905 915 040
Zora Kováčová  0905 719 132
Distribúcia:
Zora Kováčová  0905 719 132
www.regionpress.sk
www.facebook.com/Senecko.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Senec, Veľký Biel, Bernoláko-
vo, Ivanka pri Dunaji, Zálesie, 
Malinovo, Most pri Bratislave, 
Dunajská Lužná, Kalinkovo, Ha-
muliakovo, Rovinka, Miloslavov, 
Alžbetin Dvor, Tomášov, Nová De-
dinka, Tureň, Kostolná pri Dunaji, 
Kráľová pri Senci, Reca, Nový Svet, 
Boldog, Čataj, Kaplná, Igram, 
Blatné, Senec, Hrubý Šúr, Hrubá 
Borša, Vlky, Svätý Martin

senecko@regionpress.sk

Redakcia: Lichnerova 72
SENEC

Senec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (25.000 domácností)
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Areál PD, Boldocká 301, Senec

tel./fax: 02/4592 5329, 0905 605 209
www.in-real.sk            e-mail: inreal@wmx.sk
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sme tupre vás už 

06
-0
00
1

Várady - 0911 011 020, 0903 653 930

NON STOP Služba
Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie

matričných dokladov ZDARMA

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

ohrebná služba v SenciP VA-SI, spol. s r.o.

PREVÁDZKA: VA-SI, spol. s r.o., Farské námestie 16, Senec
www.pohrebnasluzba-vasi.sk

Pohreby
už od 400 €

Pohreby aj
na splátky

predaj a montáž

kotlov
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e-mail: ingeneer.sergii@gmail.com

Evanjelizácia neznamená robiť 
členský nábor alebo reklamnú kam-
paň. A nie je to ani zákaznícky servis 
založený na premyslených plánoch. 
Jedinou jej podstatou je nasmerovať 
pohľad a srdce človeka na Ježiša, 
pretože len v ňom nám Boh definitívne 
zjavuje, kým skutočnosti je, že je lás-
ka. Spoznať ho znamená stať sa jeho 
učeníkom, ktorý mu dôveruje, kráča 
po jeho cestách a riadi sa jeho slovami 
ako svojím životným kompasom. „On 
vždy svojou novosťou dokáže obnoviť 
náš život a naše spoločenstvo, a aj keď 
sa ho dotkli temné obdobia a slabosti 
Cirkvi, kresťanské posolstvo nemôže 
nikdy zostarnúť. Ježiš Kristus dokáže 
tiež prelomiť nudné schémy, v ktorých 
sa ho niekedy pokúšame uväzniť, a 
vie nás prekvapiť svojou neustálou 
Božou tvorivosťou,“ píše pápež Fran-
tišek v Evangelii gaudium. 

Aj v krajinách s kresťanskou kultú-
rou sa neraz vytráca skutočné pozna-
nie, prečo a  v  koho vlastne veríme. 
Evanjelizácia je preto potrebná 
vždy a všade. Marcello Candia (1916 
–1983), bohatý taliansky podnika-
teľ, ktorý ako 50-ročný všetko pre-
dal a  odišiel do Brazílie ako laický 
misionár, rozpráva o  svojej misijnej 
skúsenosti s výstavbou nemocnice 
v amazonskom pralese: „Môj spôsob 
myslenia sa celkom zmenil. Ako pod-
nikateľ v priemysle som si vždy najprv 

robil prognózy, plány, projekty. Uva-
žoval som o peniazoch a  bankách, 
ako financovať moje podnikanie, 
všetko podľa presnej matematickej lo-
giky. Postupne som si ale začal uvedo-
movať: ak sa niekto vydá na cestu s 
Bohom, účty sa vyrovnávajú inak. 
V misijnej nemocnici si mohlo zaplatiť 
liečenie len 10 percent ľudí, 40 per-
cent bolo tých, ktorí mali zdravotné 
poistenie, a všetci ostatní nemohli dať 
za ošetrenie a liečbu nič iné ako seba 
samých. A tak som pochopil: ak má 
nemocnica pre chudobných fungovať 
dobre, musí byť stále v deficite.“

Túto skúsenosť má za svoje vyše 
70-ročné pôsobenie aj pápežská 
nadácia ACN – Pomoc trpiacej 
Cirkvi. Hoci pre svoje prísľuby pomo-
ci je stále „v deficite“, účty boli doteraz 
vždy vyrovnané. Vďaka tisícom dob-
rodincov, pre ktorých je evanjelium 
neustálym prameňom novosti a mla-
dosti.

Vo svete je najmä obrovský defi-
cit viery, nádeje a lásky. Boh ho chce 
pokryť naším misionárskym zápalom 
a vkladom. Naše šance a devízy nikdy 
neboli väčšie, ako sú teraz, len potre-
bujeme nabrať odvahu a v dôvere v Je-
žišovo slovo „vykročiť na vodu“. 

Deficit viery, nádeje a lásky

» www.acn-slovensko.sk

Kamenárstvo KAM-MAN

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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POZOR LIEK / SLUŽBY

Zberné miesto: 

»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/ Diely-DOHODA 
ISTÁ. Tel. 0908205521
»CZ 175 JAWA 90 250 
350 PIONIER STADION 
MUSTANG SIMSON KÚ-
PIM TIETO MOTORKY. Tel. 
0915215406

»Prenajmem 2izb. byt, 
komp. zariad. v Ivanke 
pri D. Tel. 0904313695

»Dám do prenájmu ga-
ráž 21 m2 v Senci na 
Gagarinovej ulici. Tel. 
0905479150

»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov 
a vodomerné plastové 
šachty . Cena od 650 €. 
Doveziem, osadím, vyko-
nám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991
»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908532682

»Predám doma chova-
né brojlerové kurčatá 
v očistenom stave.Tel. 
0904323543

»Predám starožitnosti. 
Tel. 0919189356
»Kúpim akordeón, heli-
gónku. Tel. 0915876860
»Kúpim rôzne starožit-
nosti aj v poškodenom 
stave. Tel. 0903753758

»Predám lávový tuf,          
4 m2. Tel. 0919189356

»Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10.

SPOMIENKY

BLAHOŽELANIA

Podľa údajov Národného centra 
zdravotníckych informácií sa v 
Slovenskej republike na lekársky 
predpis vlani vydalo takmer mi-
lión balení individuálne pripravo-
vaných liekov. 

V  poslednej dobe možno badať 
úspešné využitie individuálnej prí-
pravy niektorých liekov pri čoraz 
častejších výpadkoch ich hromadne 
vyrábaných verzií. Pri výpadku lokál-
nych liekových foriem (masti, krémy, 
gély, roztoky) je príprava pomerne 
rýchlo zvládnuteľná a všeobecne 
známa – a dermatológovia sú lekári, 
ktorí predpisujú individuálne pripra-
vované lieky asi najčastejšie. Avšak 
každá lekáreň zvládne aj náročnej-
šie formy ako sú prášky, kapsuly, či 
čapíky – dokonca viaceré nemocničné 
lekárne pripravujú aj náročné sterilné 
formy ako infúzie, či očné lieky. Práve 
nedostupnosť očných liekov jedného 
výrobcu v súčasnosti v jednotlivých 
regiónoch zachraňujú práve tieto le-
kárne.

Avšak individuálne pripravované 
lieky nepredstavujú zdroj neočaká-
vaného zbohatnutia, dokonca mož-
no konštatovať, že pri požiadavkách 
kladených na prevádzku laboratória 
v lekárni ide o stratovú činnosť, kto-
rej cena je prísne regulovaná ce-
novým predpisom ešte z roku 2007. 
„Vďaka“ už spomínaným výpadkom 

mnohých hromadne vyrábaných lie-
kov sa do lekárenských laboratórií 
výrazne vrátila príprava viacerých lie-
kových foriem. Napríklad dlhodobo 
nedostupné hromadne vyrábané ča-
píky s obsahom prednisonu, ktoré sa 
užívajú pri život ohrozujúcich stavoch 
(alergia, laryngitída) sú dnes výhrad-
ne pripravované v lekárňach, pričom 
ide o pomerne náročný druh liekovej 
formy s dôrazom na presné dávkova-
nie silne účinnej látky. Regulátor si 
túto prácu cení na 3,75 €. Príprava 200 
ml tzv. umelej žalúdočnej šťavy, ktorá 
pri dodržaní všetkých technologic-
kých postupov zaberie niekoľko ho-
dín práce je ocenená na 1,33 €. Masti, 
krémy, gély a podobné liekové formy, 
s  ktorými snáď prišiel do kontaktu 
každý, kto niekedy navštívil derma-
tológa majú pri dvestogramovom ba-
lení cenu práce 1,56 €. Tridsať kusov 
práškov pre novorodenca s vrodenou 
srdcovou vadou, pri ktorých banálny 
„omyl“ môže viesť k fatálnym násled-
kom, lekárnik pripravuje približne ho-
dinu za 3,68 €... Toto nie je sťažovanie 
sa – to je suchý popis reality.

Napriek všetkým trhovým zákoni-
tostiam však stále existuje dosť veľká 
skupina lekárnikov, ktorí vedia, že 
zmyslom ich existencie je pacient. 
Raz si to možno uvedomia aj tí, čo to-
muto zmyslu vymýšľajú (nezmyselné) 
ceny.

Príprava liekov v lekárni

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
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KAMENÁRSTVO KAJAL
(medzi Galantou a Šaľou)

Jedinečné tvary

náhrobných kameňov

za bezkonkurenčné

uvádzacie ceny!

od pondelka do soboty: 8°° - 17°°

otvorené aj počas sviatkov

Iba to najkvalitnejšie
pre Vašich zosnulých!

0948 312 754

Vyhovieme aj tým 

najnáročnejším

zákazníkom.
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Záhradkárstvo Dráb, Dukelská 4986, Bernolákovo
  Tel.: +421 948 447 001, e-mail: zahradkarstvodrab@gmail.com

Vrátane 

atypických 

rozmerov!

/zahradkarstvo-drab/zahradkarstvodrab



SC19-22 strana 6

6
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Obdarovanie je medzi ľuďmi bež-
né a  nikto sa zvyčajne nezamýšľa 
nad otázkou vrátenia daru, kým 
sú vzťahy medzi darcom a obdaro-
vaným korektné. Ak sa však tieto 
vzťahy zhoršia nie je v praxi vylúče-
ný prípad, že bude darca žiadať, aby 
obdarovaný prijatý dar vrátil. 

Dôvodom pre takéto konanie nemu-
sí byť výlučne zhoršenie vzájomného 
vzťahu medzi darcom a obdarovaným, 
ale môže to byť spôsobené aj zhorše-
nou finančnou situáciou darcu po da-
rovaní hodnotného daru. V  takomto 
prípade sa naskytujú dve možnosti. 
Jednou z nich je možnosť od darovacej 
zmluvy odstúpiť. Táto možnosť však 
nemusí byť dostupná, keďže v  zmys-
le Občianskeho zákonníka môže od 
zmluvy účastník odstúpiť, len ak to 
umožňuje zákon alebo samotná zmlu-
va. V prípade, že to darovacia zmluva 
neumožňuje možno za zákonom sta-
novených podmienok uplatniť  mož-
nosť darcu domáhať sa vrátenia 
daru alebo možnosť obdarovaného 
dar vrátiť. 

Podľa zákona sa darca môže domá-
hať vrátenia daru v prípade, že sa ob-
darovaný správa k nemu alebo členom 
jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje 
dobré mravy. V tejto súvislosti si je po-
trebné uvedomiť, že pod hrubým po-
rušením dobrých mravov nemožno ro-
zumieť akékoľvek neetické správanie, 

ktoré odporuje základným pravidlám 
slušného správania, ale toto konanie 
musí predstavovať porušenie dobrých 
mravov značnej intenzity alebo ich sú-
stavne porušovanie. Hrubým poruše-
ním teda môže byť napr. fyzické násilie 
obdarovaného voči darcovi, neposkyt-
nutie potrebnej pomoci, hrubé urážky 
na adresu darcu a pod. 

Naopak hrubým porušením dob-
rých mravov nie je, ak obdarovaný 
zabudne na darcove narodeniny, či 
darcu pri osobnom stretnutí nepo-
zdraví. Napriek uvedenému je potreb-
né každý prípad posudzovať osobitne, 
keďže pri hodnotení správania môže 
zavážiť aj dôvod, ktorý obdarované-
ho viedol k  takémuto správaniu. Ak 
by napr. darca vyprovokoval hádku 
s obdarovaným a tento by ho v rámci 
hádky urazil, nemožno bez ďalšieho 
povedať, či by takéto konanie obdaro-
vaného bolo kvalifikované ako hrubé 
porušenie dobrých mravov. Obdaro-
vaný má na druhej strane možnosť dar 
vrátiť, a to v prípade, že dar má vady, 
na ktoré darca obdarovaného neupo-
zornil.

Vrátenie daru

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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 tradičné
 slovenské
 chutnéDobrý pastier

V našej ponuke nájdete - 100% ovčiu bryndzu, čerstvý ovčí aj kozí syr,

čerstvé kozie mlieko, kravské, ovčie a kozie jogurty, syrové výrobky z kravského, kozieho

a ovčieho mlieka, chutný kváskový chlieb, vhodný zložením aj pre malé detičky, bezlepkové

výrobky, výrobky z pohanky aj čaj z pohankových šupiek, kvalitné cestoviny, múky - klasické,

špeciálne a múky na kváskovanie, tradičné bajgle orechové a makové, domácu šľahanú

bábovku, klobásky a paštéty, pestá z medvedieho cesnaku, sušených slovenských paradajok,

vždy čerstvé chutné paradajky z Babindolu, výrobky pre zdravú výživu - rôzne druhy

vločiek, semiačok, kaší a nechýbajú ani slovenské chutné a kvalitné orieškové krémy,

maslá Slowlandia, 100% rastlinné mlieka NUTTERY a veľa iných chutných pochúťok.

Kontakt: 0902 819 966, www.dobry-pastier.sk
e-mail: dobry-pastier@dobry-pastier.sk

Výrobky z rodinných fariem, firmičiek a firiem, kde sa vyrába s láskou a kvalitne

Dobrý pastier Senec, Mierové námestie 19

Podla Vašich predstáv
zhotovíme z našich
výrobkov pre Vás

syrové misy
na každú
príležitost

VA  

ILÁČIKOV 

0

KOMPLETNÁ ÚPRAVA
DOMÁCICH MILÁČIKOV

•Strihanie
•Kúpanie
•Trimovanie
•Strihanie pazúrikov
•Masáž labiek
•Čistenie očí a uší

+421 905 455 630
Ing. Linda PAVLOVIČOVÁ

Už nemusíte voziť vášho miláčika do salónu.
Ja prídem k vám domov.

(Senec a okolie)
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Myslenická 23, PEZINOK (Grinava)
tel.: 033/640 53 48
mobil: 0907 724 351
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TAXI TAXI 3: 0918 628 877

Najlepšia hudba počas celého leta
“U MUNGA” - Slnečné jazerá - sever

DISKOTÉKA

facebook / U MUNGA

každý víkend
od 31. mája

PIATOK - SOBOTA

≈ doprava ≈
≈ prevoz ≈
≈ dovoz ≈

≈ sťahovanie ≈

AUTODOPRAVA
7even

Tel.: 0915 541 769
autodoprava7even@gmail.com

pracujeme
aj cez víkendy
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   

Ponuka prác MINIBAGROM,
UNC a AVIOU 3 t. sklápač

· výkopové práce: 
  šírka 30 a 60 cm do hĺbky 2,1 m
· úpravy terénu
· obkopávanie  základov
  pre izolácie
· rozbíjanie betónu

0903 319 82828
www.fabi.sk

Minibager pri svojej
váhe 1600 kg prejde
otvorom šírky 1m
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Asi to nebola náhoda v čase. Cynic-
ký vrah, ktorý beštiálne skopal ne-
vinného mladíka na ulici, dostal 
smiešnych šesť rokov. Brutálna 
vražda sa tak dostala takmer na 
úroveň krádeže čokolády v super-
markete.

Mladé dievčatá, študentky marke-
tingovej komunikácie a reklamy na 
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre 
sa rozhodli vytvoriť na verejnosti inte-
raktívny priestor pre náhodných okolo-
idúcich ľudí, kde si mohli doslova vybiť 
svoj hnev či potláčanú agresivitu. 

V piatok 17.05.2019 sa na Mostnej 
ulici v Nitre snažili zaujať a vypro-
vokovať ľudí možno na prvý pohľad 
kontroverznou kampaňou, ktorá mala 
poukázať na sociálny problém týkajú-
ci sa (nielen) tejto ulice. Opakujúce sa 
bitky a násilie, to je obraz mnohých ulíc 
mnohých miest Slovenska.  Nejednému 
človeku sa už stali osudnými. Cieľom 
aktivity študentiek bolo motivovať 
mladých ľudí, ktorý v sebe pociťujú 
veľa nevybitej energie, aby sa začali 
venovať napríklad bojovým športom, 
miesto toho, aby sa bili na ulici. 

Rozhodli sa tak na verejné 
priestranstvo, kadiaľ prechádza viace-
ro chodcov počas dňa,  umiestniť boxo-
vacie vrece. Na zem nakreslili obrysy 
ľudí, znázorňujúc tak často tragický 
koniec nevinnej zábavy, ukončený bit-
kou s fatálnymi dôsledkami. Obrysy 
doplnili menom a textom: 

„Na druhy svet mi niekto pomohol“. 

Celú akciu nijako neriadili, ne-
usmerňovali, nechali ju vo voľnom 
priebehu, iba dohliadali a čakali, ako 
budú ľudia reagovať. Podľa ich vy-
jadrenia sa ľudia zastavovali, fotili si 
interaktívny priestor, mnohí si udreli 
do vreca a iní ho doslova a od zlosti až 
prehodili.  Organizátorky – študentky 
zhodnotili, že ľudia sa nad ich hlavnou 
myšlienkou kampane: „Zbi vrece, nie 
nevinného!“ začali zamýšľať a nie je im 
to ukradnuté. 

Študentky sa snažili o zmenu po-
stoja a vnímanie ľudí voči tomu, čo 
sprevádza nočný život v meste.

Chceli, aby sa ľudia zamysleli nad 
možnými hroznými dôsledkami vzras-
tajúcej verejnej brutality. 

Zbi vrece,  nie nevinného!

» Foto poskytla Karin Kaducová                  (Z podkladov Karin Kaducovej.) 

Leto, teplo, pobyt v prírode, kon-
zumácia jedál v bufetoch, na grilo-
viskách. A to je naozaj rizikový čas, 
kedy sa treba premyslene a vopred 
chrániť pred možnou nákazou sal-
monelózy.

Ide o nepríjemnú zdravotnú kompli-
káciu, zapríčinenú baktériami z rodu 
Salmonella, ktorými sa môžeme naka-
ziť po konzumácii kontaminovaných 
potravín. Zdrojom nepríjemného in-
fekčného ochorenia sú v prípade ví-
kendových posedení najmä klobásy 
z kuracieho, bravčového ale aj kača-
cieho či hovädzieho mäsa. Ďalšie rizi-
kové potraviny sú  mlieko, vajcia, majo-
nézové šaláty, zmrzliny či zákusky. 

Príznaky sú veľmi nepríjemné. Zväč-
ša po 12 až 36 hodinách začína ocho-
renie vysokou teplotou okolo 39°C, 
celkovou slabosťou, kŕčmi a bolesťami 
brucha. Čoskoro sa pridávajú typicky 
vodnaté nazelenalé hnačkovité stolice. 
Chorí musia byť čo najrýchlejšie pre-
vezení na miestne infekčné oddelenie, 

pretože im hrozí dehydratácia a rozvrat 
vnútorného prostredia organizmu. 
Ohrození sú najmä starí ľudia, malé 
deti a ľudia s oslabenou imunitou. Čo 
najrýchlejšie im treba nasadiť infúznu 
liečbu, ktorá im nahradí stratené mine-
rály a živiny. Rovnako tak po návrate z 
nemocnice im vyčleňme samostatný 
uterák a hygienické potreby.

Pamätajme najmä na hygienu rúk 
všetkých zúčastnených hostí, vrátané 
detí. Rovnako tak dbajme na primeranú 
čistotu riadu a ďalších predmetov po-
trebných na grilovanie. Nebezpečnými 
sa stávajú potraviny, pri ktorých pre-
hliadneme ich dátum spotreby. Taktiež 
je potrebné zachovať dostatočnú tepel-
nú úpravu aspoň 12 minút pri teplote 
100°C. – hlavne pri príprave omeliet. 
Potraviny treba dôkladne premiešať a 
mäso dostatočne opiecť z oboch strán. 
Jedlo pri oslavách konzumujme bez-
prostredne po príprave a najmä počas 
horúcich dní nenechávajme zvyšok 
mimo chladničky.

Je tu sezóna salmonely

» Miško Scheibenreif

Rekonštrukcie 
bytov a domov
0940 859 344 91
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0902 881 000  X  0907 288 562
0903 931 099  X  0940 785 977

VÁM PONÚKA BEZKONKURENČNÉ CENY
V RÁMCI CELÉHO SENCA 3€

LICENČNÁ TAXISLUŽBA

V RÁMCI 

SPOĽAHLIVOSŤ,
PRESNOSŤ

A BEZPEČNOSŤ
JE U NÁS

NA PRVOM MIESTE 

TAXI 7EVEN

Vezmeme do prenájmu
ornú pôdu v Tomášove

150 €/ha a rok

Tel.: 0911 786 830
volať po-pia: 8:00 - 14:00
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Výkup papiera
za 8 centov / kg !

Ďalej vykupujeme železo, farebné kovy, elektroodpad, akumulátory.

Tel.: 0904 987 901
www.kovosrotsenec.sk

Kovošrot SEDO
Récka cesta, Senec
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Chcete si podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SC medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP SC 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, SC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Ďakujeme

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Dobrý úmysel 
sa podaril. Peter 
Pollák sa stal prvým 
rómskym europo-
slancom, a ja som 
patrične hrdý na na-
šich voličov. Chceli 

sme ukázať, že naši voliči sú iní, že sú nad 
vecou, a že dokážu do Európy za nás všet-
kých poslať signál, že nie sme rasistická ani 
fašistická krajina.

Peter Pollák vyrastal v osade. Veľakrát 
mu bolo dávané najavo, že je z menejcennej 
rasy. Peter sa tomuto osudu vzoprel, vyštu-
doval vysokú školu, má doktorát a dnes on 
sám učí na vysokej škole. Je to človek, na 
ktorého môže byť naša krajina právom hrdá.

Voľba Peťa je však zároveň aj voľba 
naslovovzatého odborníka, ktorý dokázal 
Európsku komisiu prehovoriť, aby nám po-
skytla 380 miliónov eur na riešenie rómske-
ho problému - t.j. aby sme nemuseli platiť nič 
z nášho štátneho rozpočtu.

Voľba Peťa Polláka je o odvahe posta-
viť sa čelom predsudkom. Je to najlepšia 
odpoveď slovenským náckom, ktorí opäť ho-
voria o menejcenných ľuďoch. Voľba Peťa je 
šancou vymazať hanbu z úspechu fašistov.

Zároveň platí, že promovať dobrého 
Róma na Slovensku body neprináša. Áno, 
boli ľudia, ktorí nás kvôli tomu nedokázali 

voliť. Nevadí. Jednoducho opäť sme sa roz-
hodli urobiť správnu vec, ľudia nás podržali 
a dokázali sme to. Môžeme byť na nás hrdí.

Politika nemôže byť len o populár-
nych riešeniach, krokoch a rozhodnu-
tiach. Politik musí byť schopný urobiť aj roz-
hodnutie, ktoré bude ťažké vysvetliť svojim 
voličom. My sme ho týmto krokom urobili. 
Napriek tomu, že nás mnohí odsúdili, že mi 
mnohí napísali nenávistné maily, som na 
nás všetkých úprimne hrdý.

Petra som spoznal na jednej debate 
na vysokej škole. Ani som na neho dob-
re nevidel, ale počul som z druhej strany 
auly človeka, ktorému veľmi veľmi záleží 
na tom, aby deti v osadách mali iný osud. 
Hovoril o tom, že ani jedno z nich nemôže 
za to, kde sa narodili. Hovoril o tom, že do-
stať tieto deti do škôlky 
je základ, lebo len 
tak sa z nich nesta-
nú ďalší poberatelia 
sociálnych dávok.  
Lebo len tak nebude-
me na nich doplácať, 
ale budú rovnako ako 
my ostatní do štátneho 
rozpočtu odvádzať 
dane a odvody.
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RIZIKOVÉ OREZY STROMOV

0903 ����������info@treetime.sk

�� RIZIKOVÝ VÝRUB STROMOV V ZASTAVANÝCH  OBLASTIACH
�� 	
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���������
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VLHNE VÁM DOM?
• injektáž a podrezávanie
• izolácia pivníc, základov aj proti tlakovej vode
• omietky a rekonštrukcie RD

0902 416 560
0910 322 544 www.mandr.sk

15. júna 2019 | 11.00 - 20.00 hod

6. ročník putovania
po otvorených modranských

záhradách s témou
Prírodné záhrady II 

www.otvorenezahrady.sk

EkoGarten
NÁRODNÝ TRUST

Partneri podujatia Podporovatelia podujatia Destinačný partner
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom 
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OBJEDNÁVAJTE NA:   0905 601 198  /   WWW.LEVANDULKA.SK

my áno...
Spíte dobre?

uuuuuužžžžž žžžžžžiiiiiiaaaaaadddddddnnnnnneeeeee ppppppprreeddrrraaažžžžeennéé
uuuuummeellé mmaattttrrrraaaaacccccee
vvvvvyyyyyyrrrrrrrooooooobbbbbeeeeeennnnnnééééé zzz rrrooppyyyyyyyy

Bavlna je dokonalo prieduš-
ný materiál a tvorí ideálnu kombiná-
ciu s vlnou. Mäkká, silná a príjemná 
na dotyk.

Prírodný kaučuk   
pochádza zo stromu kaučukovník. 
Zárukou najvyššej kvality je certi-
fikát 100% prírodného kaučuku. 
Kaučuk je najlepšou alternatívou 
umelých pen alebo molitánu. Na 
rozdiel od pružín nevytvára rušivý 
šum, neuchováva statickú elektrinu 
a lepšie pruží. Spolu s ortopédmi 
sme vytvorili jednu tuhosť ideálnu 
pre každého.

Levanduľa je známa pre 
svoje relaxačné a upokojujúce vlast-
nosti. Vaša myseľ sa upokojí a za-
spávanie bude rýchle ako u dieťaťa. 
Levanduľa takisto pôsobí proti 
moľom a roztočom.

PVC - aj ked 85% slovákov spí na 
penových matracoch z PVC, my 
PVC nepoužívame. 
Ani na seba si neoblečieme tričko z 
umeliny, radšej z bavlny, prečo po-
tom spať na umeline..
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A:   0905 60

Skúšobná doba 30 dní 
Doprava zadarmo (kuriérom až ku Vám domov) 

pre prvých 500 OBjednÁvok

zľava 20%
499 €

399,00 €
S dph
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   Predaj: 
• polykarbonátových
   dosiek na prístrešky,
   balkóny a zim. záhrady
• hliník. profilov
   a príslušenstva
• plexiskla a plného
   polykarbonátu

   Predaj: 
• polykarbonátových
   dosiek na prístrešky,
   balkóny a zim. záhrady
• hliník. profilov
   a príslušenstva
• plexiskla a plného
   polykarbonátu

LEXAN, ARLA

NAJLEPŠIE CENY V OKOLÍ

OD 7,80 € / m² s DPH

Otvorené:  Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00Otvorené:  Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00

Tel.: 0917 323 441, sklad: Fučíková 8, Senec
www.lexanzelensky.sk
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

ZĽAVY NA JÚN 35% Možnosť výhry 350 €

balkóny terasyzimné záhrady 
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Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy,

MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

montter@montter.sk         www.montter.sk        0919 370 730   0919 383 363montter@montter.sk         www.montter.sk        0919 370 730   0919 383 363

STAVEBNÉ PRÁCE    RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE    TIENENIE NA STRECHY    SKLENENÉ STRECHY    DREVENÉ PODLAHYSTAVEBNÉ PRÁCE    RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE    TIENENIE NA STRECHY    SKLENENÉ STRECHY    DREVENÉ PODLAHY

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKATERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Materiály:Materiály:
HLINÍK, DREVOHLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO
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INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE
Firma ANTAL

PREDAJ A MONTÁŽ

interiérové dvere

tel: 0905 582 664, e-mail: antalotto@centrum.sk
www.dvere-antal.sk

ZĽAVA 
-10%

na laminované

dvere široký sortiment 
farieb
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PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY
• ALTÁNKY • TATRANSKÝ PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH
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Meno priezvisko 
priezvisko@regionpress.sk 
0912 555 666

OZVITE SA NÁM

Týždenníky siete REGIONPRESS sú 
prvým regionálnym médiom, ktoré na 
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia 
pre svojich inzerentov splnenie všeo-
becných zákonných povinností.

redakcia SENECKO
senecko@regionpress.sk 
0905 915 040, 0905 719 132

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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Sú to už štvrté 

Vlado sa Európskej

Michal Wiezik je

V SPOLU veríme

Vieme, že to

» Miroslav Beblavý» Miroslav Bebl ý



SC19-22 strana 15

15
ZAMESTNANIE, SLUŽBY

51
-0

01
7

info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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BRIGÁDA V BA IHNEĎ
- vykladanie balíkov 4,20 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy

+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok 
BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!
Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk
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Miesto výkonu práce:   ESA LOGISTIKA, Senec
Základná mzda:              520 € + osobné ohodnotenie + príplatky, možnosť zárobku 900 € brutto
Pracovný pomer:            plný úväzok
Pracovná náplň:              príjem a kontrola tovaru do skladu, picking tovaru, dokladanie tovaru,                                                                                                                                      
                                                kontrola tovaru a stavu zásob
Nástup:                              ihneď / dohodou

Zamestnanecké výhody:  
príspevok na dopravu 
školenie na VZV
ochranné oblečenie a obuv
zamestnanecké nákupy, bezúročné pôžičky, 
odmeny pri pracovnom a životnom jubileu, 
firemné akcie
kompletné zaškolenie a pravidelné vzdelávanie
práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti 
stravné lístky

Požiadavky
ukončené minimálne SOU
základy skladového hospodárstva
skúsenosti s prácou na VZV výhodou
pozícia vhodná pre absolventa

Kontakt:
Email: personalne@esa-logistics.eu                                                              
Telefón: 0908 / 759 920 , 02 / 20 830 113 

Spoločnosť  ESA LOGISTIKA, s.r.o. so sídlom v Senci obsadzuje pozíciu

SKLADNÍK / SKLADNÍČKA 

ESA LOGISTIKA, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec

Spoločnosť ESA LOGISTIKA s r o so sídlom v Senci obsad
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Životopis zaslať na : fiantok@reiwag.sk 

Podmienka: odborná spôsobilosť v 
elektrotechnike – vyhl. 508/2009 Z.z. § 22

RENOMOVANÁ ZAHRANIČNÁ 
SPOLOČNOSŤ HĽADÁ 

ÚDRŽBÁRA NA 
TRVALÝ PRACOVNÝ POMER

MIESTO: SENEC
Základná zložka mzdy : od 1000,- €/mes. brutto  

podľa praxe a skúseností 
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ROME trans, s.r.o. so sídlom v Pezinku
príjme do pracovného pomeru

mzda brutto: 1.200,- €
požiadavky: psychotesty, kvalifikačná karta vodiča
kontaktná osoba: p. Kotes, � 0903 784 026
                                   e-mail: info@rometrans.sk

VODIČA/-ku
na nákladné vozidlo skupiny sk. „C“
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VEREJNO - PROSPEŠNÝ PODNIK SENEC, a.s., Senec, Fándlyho 3

VÝVOZ ODPADU
VEĽKOOBJEMOVÝMI
KONTAJNERMI 

0903 410 436

AJ V SOBOTU

Prijmeme vodičov
 na nákladný automobil sk. C, E

02/4592 4704

Hľadám
spoľahlivého
brigádnika
so vzťahom

k záhradníckym
prácam

0915 775 250 06
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Adhex Technologies Slovakia
Poľná 9, 903 01 Senec 

príjimeme ľudí do trvalého pracovného pomeru na pozíciu

V prípade záujmu a pre viac informácii nás kontaktujte
na nižšie uvedený e-mail.

Kontakt: J. Macháčková
e-mail: j.machackova@adhex.com

Tel.: 0905 435 333

* + dochádzkový bonus a variabilná zložka mzdy podľa kvalifikácie
a praxe uchádzača

Požiadavky na uchádzača
 práca v dvojzmennej prevádzke

 technické myslenie a zručnosť

 flexibilita

 ochota pracovať nadčas

Ponúkame
 trvalý pracovný pomer

 primerané pracovné ohodnotenie

 platový bonus

 stravné lístky nad rámec zákona

Operátor nastavovač - 850-900* € / brutto

06
-0

08
1

Úspešná firma hľadá do nových priestorov:

TRIEDIČKY SECOND-HAND TEXTILU
Logistický park, SENEC NÁSTUPNÝ PLAT 670 €*
ĎALŠIE BONUSY:
- Výkonnostný bonus 100 - 300 € netto
- Možnosť pracovať v sobotu
POŽADUJEME:
- Ukončené stredoškolské vzdelanie/vyučenie
- Vzťah k móde a módnym trendom,
   zákl. prehľad v textilných materiáloch
- Zodpovedný prístup k práci
- Výdrž pracovať fyzicky v stoji
PONÚKAME:
- Práca na plný úväzok, jednozmenná prevádzka (7:15 - 15:45 hod.)

- Doprava z miest Trnava, Galanta, Bratislava zabezpečená zdarma
- Stravné lístky v hod. 3,60 €, pitný režim, zabezpečené ubytovanie

* Zákl. plat 600 € brutto + 70 € brutto za dochádzku

www.textilehouse.sk  |  tel.: 0902 912 410
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Vitálos zákusky s.r.o., Nová Dedinka
hľadá do výrobne na TPP:

Informácie na tel. č.: 0907 362 031
alebo 02/4591 4341

cukrára / cukrárku
Hovoríme aj po maďarsky.         Plat: 1200 € brutto
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5KONTAKT: Carcoustics Slovakia Senec, s.r.o., Diaľničná cesta 2, Senec

      tel.: 02/4020 7022, ibobovska@carcoustics.com 

STAŇTE SA SÚČASŤOU NAŠEJ BUDÚCNOSTIBUDÚÚÚCNOSTI
hľadáme kandidátov na pozíciu:

Náplň práce:
- výroba výliskov na akustickú a termickú izoláciu 
- zodpovednosť za kvalitu vyrábaných dielov                 

Požadujeme: 
- ukončené SOU, pracovitosť, zodpovednosť, zručnosť,
   ochota spolupracovať, tímový hráč, 
- práca je vhodná pre ženy, mužov aj pre absolventov škôl

Ponúkaný plat: 
1135,- € Brutto (775,- € Brutto, bonusy a príplatky do výšky 200,- €
Brutto, po zaučení možnosť dodatočných príplatkov do 160,- € Brutto)
+ príplatky za nočné zmeny

Ponúkame:
- stabilnú a dlhodobú prácu v nadnárodnej spoločnosti
- výhodné platové podmienky a pravidelný príjem
- stravné lístky v hodnote 6,- € s nižším podielom pre zamestnanca
- vianočnú prémiu do 350,- €
- nefinančné odmeny pre zamestnancov
- miesto výkonu práce ľahko dostupné z okolitých miest
   (zo Senca do  5 minút, z Pezinka do 15 minút)

 Operátor výroby (m/ž)
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Prijmeme na TPP

0904 976 329
objednavky@yend.sk

Y END spol. s r. o.
Hrubý Šúr

zákl. mzda: 900 € + diéty

vodiča vozidla sk. “C”

0917 373 326
www.pemont.sk

ODVOZ ODPADU
KONTAJNERMI

stavebný � bio � komunálny
VÝKOPOVÉ PRÁCE

MINIBÁGROM
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DOVOZ: štrk•piesok•makadam•zemina
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0948 008 910

KÚPIM BYT 
V BRATISLAVE A OKOLÍ
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
�������	
����������
��

���TO, RÝCHL�����	
�������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 907 780 698
+421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

Vodič kamiónovej prepravy 
(JIT prepravy) 
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

prijme do pracovného
pomeru:

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!
Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno 

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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HLEDÁŠ PRÁCI, VE KTERÉ 
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PRÁCE NA HPP 
MÍSTO VÝKONU: �������	
��� 
MZDA���������������������������

�������������������!��"��#�$%&�'()#�*�+���-.'��
Tak nám napiš na !��"##"$!%&��"��

nebo rovnou zavolej na '(�)�*)���+,�-��*

ÁÁ

Tak zvedni telefon, zavolej do HAPI 
a promluv si s naší Májou o tvé ideální práci. 
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www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

�	1�9��:�
900 - 1100 EUR/netto
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11 EUR/hod.
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(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto
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